
  



 مقدمة

لمندرجة اكان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص موقف صارم من الممارسات والتوجهات والمواقف 

، حیث حّد شرائع تحارب الغلو ضمن ما اصطلح علیه سیاسیا �الـإرهاب

علیها، والتطرف والتشدد وتتبرأ منه وتعمل على تقلیصها وتضییق الخناق 

و تناول ملسو هيلع هللا ىلص هذا األمر من عدة جوانب و�عدة طرق وحلول تجمع بینها 

نة بین عالقة تنوع وتكامل لتضمن النجاعة المطلقة وتبین المفاوز البیّ 

اِبیِة و�ین ما نیط وٌأْلِصَق ِ�ِه ِمَن اِإلْرهَ  اإلسالم سماحًة ولینا ورفقا و وسطیة

 .َوالتَطرِف والغلو والعنف

  



 األول: اإلرهاب:رصد المفهوم وحد األقسام والداللة المبحث

 مفهومه: •

رهب �الكسر يرهب رهبة ورهبا �الضم ورهبا ، �التحر�ك ، من لغة:  -

0Fأي : خاف . ورهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة : خافه

1 . 

العدوان الذي �مارسه أفراد ، أو جماعات ، أو دول ،  " اصطالحا: -

�غیًا على اإلنسان ( دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه ) ، 

و�شمل صنوف التخو�ف ، واألذى ، والتهديد ، والقتل �غیر حق ، 

صل �صور الحرا�ة ، و�خافة السبیل ، وقطع الطر�ق ، و�ل وما يت

فعل من أفعال العنف ، أو التهديد ، �قع تنفیذًا لمشروع إجرامي ، 

فردي ، أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس ، أو 

ترو�عهم �إيذائهم ، أو تعر�ض حیاتهم ، أو حر�تهم ، أو أمنهم ، أو 

فه : إلحاق الضرر �البیئة ، أو �أحد أحوالهم ، للخطر ، ومن صنو 

المرافق ، واألمالك العامة ، أو الخاصة ، أو تعر�ض أحد الموارد 

الوطنیة ، أو الطبیعیة ، للخطر ، فكل هذا من صور الفساد في 

األرض ، التي نهى هللا سبحانه وتعالى المسلمین عنها في قوله :" 

                                                             
 .  240، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج  1



 َال ُ�ِحب الُمْفِسِديَن" (القصص َوَال َتْبِغ الَفَساَد ِفي اَألْرِض ِإن هللاَ 

77 ".(1F

2 

فاإلرهاب هو جملة الممارسات والسلو�یات العدائیة الُمخلة �المقاصد 

 الكلیة المتعلقة �حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

 داللة لفظ اإلرهاب في السنة النبو�ة: •

2Fورد لفظ اإلرهاب ومشتقاته سبعة وسبعین مرة في الكتب التسعة

، بین لفظ 3

"رهبة" وُتْرَهُب" 

و"َرَهُبوت"و"اْسَتْرَهُبوُهْم"و"َرِهْبُت"و"َرَهُبوا"و"َأْرَهُبُهْم"و"َرْهَبِتَك"و"َرَهٍب"و"الرهَباُن"

و"أْرَهُب"و"َتَرهَب"و"َرْهَباِنیًة"، و�لها تحوم حول معاني الخوف والخشیة 

 والتعبد.

 أقسامه: •

 ماد على عدة اعتبارات:�مكن تقسیم اإلرهاب إلى عدة أقسام اعت

 �اعتبار الحكم إلى :

                                                             
الدورة مجمع الفقه اإلسالمي، قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة من الدورة األولى إلى  2

م، بيان مكة 2003ديسمبر  17-13،الدورة السابعة عشر، 2السابعة عشر،رابطة العالم اإلسالمي،ط
وسائل الوقاية  -حكمها الشرعي -آثارها –المكرمة بشأن التفجيرات والتهديدات اإلرهابية أسبابها 

 .357منها،ص
رمذي وسنن ابن ماجه وموطأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الت  3

 مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي. 



المحمود: هو اإلرهاب المطلوب شرعا والمنضبط �القواعد واألحكام  -

 :"المنصوص علیها في القرآن والسنة، �ما ورد في قوله تعالى

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتمْ   َوِمْن ِرَ�اِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِ�ِه َعُدوَّ  ُقوَّةٍ  ِمنْ  َوَأِعدُّ

ُ�ْم"(األنفال  ِ َوَعُدوَّ ، وهو موجه للمعتدين في إطار وظروف )60اَّ

 معینة.

المذموم: هو اإلرهاب المنهي عنه شرعا، والذي �قوم على التطرف  -

 والغلو و التشدد والظلم، و�وجه إلى األبر�اء والمعصومین.

 �اعتبار الطبیعة والُكْنِه : -

قافة واألفكار،والقائم على اإلرهاب الفكري: هو اإلرهاب الموجه للث -

الطعن في الثوابت والمواقف �طر�قة ُتؤسس للتطرف الفكري ، ومن 

 أبرز مظاهره، اإللحاد والتكفیر والعلمنة وغیرها.

اإلرهاب المادي: هو إرهاب القتل وسفك الدماء وقطع الطرق  -

وانتهاك األعراض والتفجیر وغیرها من األعمال والممارسات 

 الُمَتَطرفة.

 �اعتبار المجال:

اإلرهاب االقتصادي: وهو الموجه للمعامالت المالیة �االحتكار  -

 والسرقة وتبیض األموال والتهرب الضر�بي والتدلیس وغیرها. 



اإلرهاب االجتماعي: هو اإلرهاب الموجه للهیاكل المجتمع والذي  -

األخالقي ودعم الرذيلة  �سعى إلى تشتیته وشرذمته �بث الفساد

 اض ونشر البغضاء والعداوة.وهتك األعر 

اإلرهاب البیئي: �شمل �ل الممارسات السلبیة الُمَوجهة إلى البیئة  -

من قطع لألشجار واستنزاف للثروات و�فساد لألراضي و دعم 

 التلوث.

 اإلرهاب الديني: هو اإلرهاب الذي �ستقي غلوه وتطرفه من قراءة -

 ضیقة وقاصرة للمصادر األصلیة .

  



 .محار�ة اإلرهابالمسالك النبو�ة في الثاني:  بحثالم

سعى النبي صلى هللا علیه إلى حسر اإلرهاب وتضییق الخناق علیه ببعث 

منهج وقائي وآخر عالجي لهذه الظاهرة، وحث على االلتزام  بهما عن 

طر�ق التحفیز الديني األخروي وعقالنیة الحلول التي تمیزت �التكامل 

 الهیكلي والتنوع المجالي .

 ترسیخ قیم األمن والسالم و�یان أهمیتها في المجتمعات:  •

بها  -عز وجل–حد النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمن واالستقرار من النعم التي َمَن  هللا 

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم :على عباده،  "َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى اَّ

ِفي ِسْرِ�ِه ، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه ، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه ، َفَكَأنََّما ِحیَزْت َلُه 

ْنَیا َفْلَیْعُبُدوا   "وهي من النعم التي من هللا بها على قر�ش في قوله: ،3F4"الدُّ

َذا  ْن َخْوٍف  )3( اْلَبْیِت َربَّ هَٰ "(قر�ش الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ

، بل جعل السالم من مقتضیات اإلسالم وُمحتماته فعن )3-4

، وهذا األمن 4F5"الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَ�ِدهِ  :"ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي

الشامل الذي يدعوا إلیه النبي علیه السالم إنما هو األرضیة الحاضنة لكل 
                                                             

-859،ص2500لى هللا، رقمأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد، باب في التوكل عحسن لغيره:   4
–. عن عبيد هللا بن محصن 726،ص4141. وابن ماجه في سننه،أبواب الزهد، باب القناعة، رقم860

 -رضي هللا عنه
: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه متفق عليه  5

ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره  197-196،ص 10ويده،رقم 
 . -رضي هللا عنه–.عن جابر بن عبد هللا 90،ص 162رقم أفضل،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html


العبادات والممارسات، وفي ظل غیابها ال �مكن تحقیق شيء من معالم 

ة وحضار�ة الدين وأحكامه، لذلك فإن األمن ضرورة دينیة واجتماعی

 و�نسانیة. 

 نشر العلم: •

إن تعلیم الدين على قواعده وأصوله الصحیحة والسلیمة �ضمن حسن 

التعبد ل عز وجل و�قي الفرد �ل مظاهر التطرف والغلو التي تنبع 

عموما من الفهم الخاطئ للنصوص الشرعیة نظرا لمحدود�ة العلم أو 

التطفل على االختصاص واالجتهاد أو َليِّ أعناق النصوص للتماشي مع 

اإليديولوجیات والخلفیات الشخصیة الُمَتَبنَّاة ُمْسبقًا، لذلك فإن العلم سبیل 

الخروج من هذه الحمأة الُمقسئنة التي تعصف �الفئة الشبابیة، حیث 

َطَلُب  "قوله َنَتلمَُّس راهنیة هذا الحل من خالل الحرص النبوي علیه في

5Fالِعْلِم َفِرْ�َضٌة َعَلْى ُ�لِّ ُمْسِلٍم"

، و �التالي فالواجب في هذا المقام تناول 6

المسائل الُمشكلة والنصوص الُمْسَتدل بها من قبل الغالة و�یان الصحیح 

فیها ضمن ندوات وفعالیات �قضا�ا الجهاد وغیرها، بل وُ�قترح تخصیص 

في هذا اإلطار �قصد رفع اللبس واالشتباه مراكز ُتعنى �التوعیة العلمیة 

 عن شرائع الدين وأحكامه، والحد من التطرف والغلو. 
                                                             

، أبواب السنة،  باب فضل العلماء والحث على طلب العلم هسننفي  ابن ماجه: أخرجه صحيح  6
 -رضي هللا عنه-. عن أنس بن مالك224، رقم97،ص



 الدعوة إلى حفظ النفس البشر�ة: •

جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حفظ النفس من المقاصد الكلیة للدين اإلسالمي، وتوعد 

رض، الذي أخل بهذا المقصد �عذاب ألیم، وصنفه ضمن الُمفسدين في األ

وقد دعا إلى هذا في أجل المواقف والمحافل العلمیة والدينیة ، من ذلك 

 إنَّ ِدماَءُكم، وأْمواَلكم وأْعراَضُكم حراٌم َعَلْیُكم َ�ُحْرمة قوله في حجة الوداع:"

6Fيوِمُكم َهَذا، في شهِرُ�ْم َهَذا، في بَلِدُ�م َهَذا، أال َهْل بلَّْغت"

، ونهى عن 7

َماِء َوَأْهَل اْألَْرِض اْشَتَرُكوا ِفي اَل قتل النفس �غیر حق فَ  :"َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ

ُ ِفي النَّارِ  ِمٍن َألََكبَُّهْم اَّ ِْ ِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه وقال7F8"َدِم ُم ِْ :"َلْن َيَزاَل اْلُم

8Fَما َلْم ُ�ِصْب َدًما َحَرامًا "

بل استطال ذلك إلى غیر المسلمین من  ،9

عن عبد هللا ابن عمرو عن رسول هللا صلى هللا والمستأمنین، فالمعاهدين 

9F":" َمْن َقَتَل ُمَعاَهدًا َلْم َيِرْح َراِئَحَة الَجنةِ علیه وسلم قال

، ومنع علیه 10

الصالة والسالم �ل طر�ق موصل إلى هذا الصنیع فحرم حمل السالح 

                                                             
،رقم 2،131ح، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، جالجامع الصحيأخرجه البخاري في  ق عليه :متف   7

. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم 4406
 .-رضي هللا عنه-.عن أبي بكرة4383، رقم 714الدماء واألعراض واألموال،ص

.عن أبي 1456: أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الديات، باب الحكم في الدماء، رقم حسن لغيره  8
 .-رضي هللا عنه –سعيد الخدري 

له تعالى"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه في صحيحه، كتاب الديات، باب قو أخرجه البخاري  9
 . -رضي هللا عنه–. عن ابن عمر 641،ص 6862جهنم"،رقم 

. 652،ص 6914في صحيحه، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم،رقم  أخرجه البخاري  10
 .-رضي هللا عنه–عن عبد هللا بن عمرو 



َالَح َفَلْیَس ِمّنا"َمْن َحَمَل  "على المعصومین �ما قال: 10Fَعَلْینا السِّ

فكل ، 11

 هذا �فیل بتبرئة اإلسالم من الوحشیة والقتل الذي ألصق �ه  بهتانا وزورا.

 نشر العدل ومنع الظلم: •

من األسباب التي تحرض على نشر الفتن و�ث العداوة بین الناس، انتشار 

ون الظلم وهضم حقوق البشر، فــمن المسالك الوقائیة التي تحول د

الوصول إلى هذه المرحلة، الحرص على نشر قیم العدل �ما �ضمن 

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " َسْبَعٌة ُ�ِظلُهْم ُهللا ِفي ِظلِه َيْوَم  فقداالستقرار والرضا،

11Fَال ِظل ِإال ِظلُه: ِإَماٌم َعاِدٌل ..."

و�كون ذلك في شتى القطاعات،  ، 12

عیة أو الثقافیة أو غیرها، مما يؤسس للثقة سواء االقتصاد�ة أو االجتما

الُمتبادلة بین الحاكم والمحكوم و�منع مظاهر التحر�ض والسعي �اإلفساد 

 في األْرِض. 

 دعم التكافل االجتماعي: •

من خالل بث األخالق الحمیدة والقیم السامیة التي تحقق تماسكا اجتماعیا 

ن و�منع  االختراق اإلرهابي �منع ولوج الفرقة و�ؤسس لمبدأ التكافل والتعاو 

                                                             
،ص 284 من غش فليس منا،رقم المسند الصحيح، كتاب اإليمان، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلصفي  مسلمأخرجه   11

 .-رضي هللا عنه –.عن أبي هريرة 106
ري في صحيحه، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة : أخرجه البخامتفق عليه  12

ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،باب فضل إخفاء الصدقة،رقم  321،ص 660وفضل المساجد،رقم 
 .-رضي هللا عنه –. عن أبي هريرة 319،ص2380



وال يتمكن من الدولة لوجود حاجز شعبي متالحم ، وقد حث النبي صلى 

هللا علیه وسلم على تحقیق مظاهر هذا التكافل في عدة مواضع سبق 

 التطرق إلیها في فصل التنمیة االجتماعیة المستدامة.

 تدعیم آلیة الحوار والمناظرة: •

ح  التقدم والرقي التي يتمیز بها المجتمع �عتبر النقاش والحوار من مالم

النبوي، حیث إن العالج الجذري لكل مظاهر االنحراف والفساد ال يتم إال 

من خالل االستفزازات الفكر�ة اإل�جابیة والتفاعالت الثقافیة والنقاشات 

والحوارات العلمیة البناءة التي تسعى إلى تضییق هامش االختالف 

راك، وتحاول تفعیل مبدأ اإلقناع عبر االحتجاج انطالقا من نقاط االشت

واالستدالل مما يؤدي إلى تبني الفكرة القائمة على القواعد الراسخة 

واألصول الثابتة، وال �مكن أن تكون إرهابیًة �اعتبار أن الغلو �قوم أساسا 

على االنتقائیة والعشوائیة والحماس غیر المنضبط، وقد تناقش النبي صلى 

وسلم مع مختلف التیارات الفكر�ة المنتشرة في حقبته من مشر�ین هللا علیه 

ونصارى و�هود ومنافقین وعصاة وغیرهم، ومن أبرز المناظرات التي قام 

12Fبها ملسو هيلع هللا ىلص حديثه مع أبي الولید

، حیث جلى فیها علیه السالم أخالق الحوار 13
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 َوْحَدهُ : َوَكاَن َسيًدا، قَاَل يَْوًما ـ َوُهَو فِي نَاِدى قَُرْيٍش، َوَرُسوُل ِهللا َصلى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَم َجاِلٌس فِي الَمْسِجدِ 
ض َعلَْيِه أُُموًرا لَعَلهُ يَْقبَُل بَْعَضَها، فَنُْعِطيَهُ أَيَها َشاَء يَا َمْعَشَر قَُرْيٍش، أَالَ أَقُوُم إِلَى ُمَحمٍد فَأَُكلَمهُ َوأَْعرٍ 

لَم َويَُكف َعنا ؟ َوذلََك ِحيَن أَْسلََم َحْمَزةُ َرِضي اَ�ُ َعْنهُ َوَرأَْوا أَْصَحاَب َرُسوَل ِهللا َصلى هللاُ َعلَْيِه َوسَ 
 



والتشدد واالحتكام إلى قوة الحجج من الثبات والهدوء والبعد عن الحماس 

ودقة االستدالل واحترام الطرف المقابل مع االختالف الشاسع بینهما، �ل 

أدى هذا إلى نجاعة الحوار وتحقق اإلقناع والُمحاججة دون تشنج أو 

 تحمس مفرط يؤدي إلى القطیعة و�لغاء قنوات التواصل مطلقا.

 محار�ة عوامل تغذ�ة اإلرهاب: •

                                                                                                                                                                                              
بَا الَوِليِد، قُْم إِلَْيِه، فََكلْمهُ، فَقَاَم إِلَْيِه ُعتْبَةُ َحتَّى َجلََس إِلَى َرُسوِل يَْكثُُروَن َويَِزيُدوَن، َفقَالُوا : بَلَى، يَاَ أَ 

هِ  ِه؟  rاللـَّ ُد أَْنَت َخْيٌر أَْم َعْبُد اللـَّ هِ  -يَْقِصُد أَبَاهُ -فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ ْيٌر أَْم ملسو هيلع هللا ىلص، ثُمَّ قَاَل لَهُ: أَْنَت خَ   فََسَكَت َرُسوُل اللـَّ
، قَاَل: فَإِْن ُكْنَت تَْزُعُم أَنَّ َهُؤَالِء َخْيٌر ِمْنَك فَقَْد َعبَُدوا اْآلِلَهةَ الَّتِي ِعْبَت، َوإِْن r َعْبُد الُمطَِّلِب؟ فََسَكَت النَّبِيُّ 

 .ُكْنَت تَْزُعُم أَنََّك َخْيٌر ِمْنُهْم، فَتََكلَّْم َحتَّى نَْسَمَع قَْولَكَ 
اِن فِي ٍة: أَنَّ ُعتْبَةَ قَاَل لَهُ: يَا اْبَن أَِخي، إِنََّك ِمنَّا َحْيُث قَْد َعِلْمَت ِمَن الشََّرِف فِي اْلعَِشيَرِة، َوالَمكَ َوفِي ِرَوايَ 

ْقَت بِِه َجَماَعتَُهْم، َوَسفَّْهَت بِِه أَْحَالَمُهْم،  َوِعْبَت بِِه آِلَهتَُهْم النََّسِب، َوإِنَّك قَْد أَتَْيَت قَْوَمَك بِأَْمٍر َعِظيٍم، فَرَّ
َك تَْقبَُل ِمْنَها َوِدينَُهْم، َوَكفَّْرَت بِِه َمْن َمَضى ِمْن آبَائِِهْم، فَاْسَمْع ِمنِّي أَْعِرُض َعلَْيَك أُُموًرا تَْنُظُر فِيَها، لَعَلَّ 

قَاَل: يَا اْبن أَِخي، إِْن ُكْنَت ِإنََّما تُِريُد بَِما ِجئَْت بِِه ِمْن َهذَا  :"قُْل يَا أَبَا اْلَوِليِد أَْسَمْع"  بَْعَضَها، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ 
ْدنَاَك َعلَْينَا َحتَّى َال َماًال، َوإِْن ُكْنَت تُِريُد اْألَْمِر َماًال َجَمْعنَا لََك ِمْن أَْمَواِلنَا َحتَّى تَُكوَن أَْكثََرنَا  بِِه َشَرفًا َسوَّ

ُع َردَّهُ َوإِْن ُكْنَت تُِريُد بِِه ُمْلًكا َملَّْكنَاَك َعلَْينَا، َوإِْن َكاَن َهذَا الَِّذي يَأْتِيَك ِرئْيًا تََراهُ َال تَْستَِطي ونََك،نَْقَطَع أَْمًرا دُ 
، َوبَذَْلنَا فِيِه أَْمَوالَنَا َحتَّى نُْبِرئََك ِمْنهُ، فَإِنَّهُ ُربَّمَ  بَّ اِحُب ِمَن – ا َغلََب التَّابِعُ َعْن نَْفِسَك، َطلَْبنَا لََك الّطِ أَي: الصَّ

ُجِل َحتَّى يَُداَوى ِمْنهُ  -الِجنِّ   .َعلَى الرَّ
ِه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْستَِمُع ِمْنهُ، قَالَ  قَاَل: نَعَْم، قَاَل: فَاْسَمْع  "" أَقَْد فََرْغَت يَا أَبَا اْلَوِليِد؟ :َوَرُسوُل اللـَّ

ِحيمِ  ِمنِّي، قَاَل: ْحمِن الرَّ ِه الرَّ لَْت آياتُهُ  أَْفعَُل، فَقَاَل: ِبْسِم اللـَّ ِحيِم * ِكتاٌب فُّصِ ْحمِن الرَّ "حم * تَْنِزيٌل ِمَن الرَّ
ا وبُ قُْرآناً َعَربِي�ا ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن * بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم َال يَْسَمعُوَن * َوقالُوا قُلُ  نا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ

)، َويَْستَِمرُّ 5-1(فصلت َوفِي آذَانِنَا َوْقٌر َوِمن بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَا َعاِملُوَن" تَْدُعونا إِلَْيهِ 
"فَِإْن أَْعَرُضوا  :َهاٍش َحتَّى إِذَا بَلََغ قَْولَهُ تَعَالَىملسو هيلع هللا ىلص فِي تَِالَوةِ َهِذِه اْآليَاِت، َوُعتْبَةُ يَْسَمُع َويُْصِغي بِاْندِ  النَّبِيُّ 

ثَْل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد" ُسولِ  )13(فصلت فَقُْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ّمِ صلى هللا  قَاَم ُعتْبَةُ، َوأَْمَسَك َعلَى فَِم الرَّ
ِحَم أَْن يَُكفَّ َعْنهُ  عليه وسلم  .َونَاَشَدهُ الرَّ

 ".:"قَْد َسِمْعَت يَا أَبَا اْلَوِليِد َما َسِمْعَت، فَأَْنَت َوذَاكَ  لَهُ النَِّبيّ  فَقَالَ 
ِه لَقَْد َجاَءُكْم أَبُو اْلَوِليِد بِغَْيِر اْلَوْجِه الَِّذي ذََهَب بِِه،  :فَقَاَم ُعتْبَةُ ِإلَى أَْصَحابِِه، فَقَاَل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض  نَْحِلُف بِاللـَّ

ا جَ  ِه لَقَْد َسِمْعُت قَْوًال َما َسمِ فَلَمَّ ْعُت ِمثْلَهُ قَطُّ لََس ِإلَْيِهْم قَالُوا َما َوَراَءَك يَا أَبَا اْلَوِليِد؟ قَاَل: َوَراِئي أَنِّي َواللـَّ
ْحِر َوَال اْلَكَهانَِة، يَا َمْعَشَر قَُرْيٍش أَِطيعُونِي َواْجعلُ  ْعِر َوَال الّسِ ِه َما ُهَو بِالّشِ ُجِل َواللـَّ وَها بِي، َخلُّوا بَْيَن َهذَا الرَّ

ِه لَيَُكونَنَّ ِلقَْوِلِه الَِّذي َسِمْعُت نَبَأٌَعِظيٌم، فَإِْن تُِصْبهُ اْلعََرُب فَقَدْ   ُكِفيتُُموهُ بِغَْيِرِكْم، َوإِْن َوبَْيَن َما ُهَو فِيِه؛ فََواللـَّ
ُكمْ يَْظَهْر َعلَى اْلعََرِب فَُمْلُكهُ ُمْلُكُكْم، َوِعزُّ   .هُ ِعزُّ

ِه يَا أَبَا اْلَوِليِد ِبِلَساِنِه. قَاَل: َهذَا َرأْيِي فِيِه فَاْصنَعُوا َما بََدا لَُكمْ  (ابن هشام، السيرة النبوية، .قَالُوا: َسَحَرَك َواللـَّ
 )295-293، ص1ج



انتشار اإلرهاب جملة االستفزاز التي تحصل في الدولة، إن من أسباب 

والتي تمس �الدين خاصة، حیث ُتْظهر انتهاكا لبعض الشرائع أو استهزاء 

ببعض الثوابت مما �جعل الثقة الدينیة في الدولة تهتز وُ�مهد النتشار 

�كون  الفكر التكفیري، ومن ثم اإلرهاب، لذلك �ان النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحرص ما

على تطبیق شرائع هللا تبارك وتعاال وحیاطتها عن االنتهاك واالستهزاء 

وجعل مقصد حفظ الدين من المقاصد الكلیة بل أهمها، مما ُ�عطي الثقة 

المطلقة في القیادة العلیا و�حد من التحر�ض غیر المنضبط من قبل 

، فال األطراف المتحمسین، وهذا مطلوب الیوم في الدول اإلسالمیة خاصة

ينبغي فتح �اب المیوعة واالنتهاكات الشرعیة على مصرعیه ثم التساؤل 

 عن سبب اإلرهاب. 

 معاقبة الُمعتدين: •

هذا من الحلول التي اعتمدها النبي ملسو هيلع هللا ىلص تجاه األعمال اإلرهابیة �منهج 

فقد �ان اهتمامه منصبا على المسالك احتیاطي عالجي ردعي، و�ال 

الوقائیة التي تحول دون حصول مثل هذه الظواهر لعلمه �أن القوة وحدها 

ال تكفي وأن المواقف الفكر�ة ال تواجه إال �مثلها، ومن أبرز اإلجراءات 

النبو�ة الُمتَخذة، إرساء قانون القصاص والد�ات الذي يرصد االستحقاقات 

من هم �قتل أو انتهاك حق أو تجاوز جسدي أو الجزائیة، وُ�رهب �ل 



غیره.، أضف إلى هذا قانون الحرا�ة الذي طبقه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اإلرهابیین 

رضي هللا –الذين سرقوا وقتلوا الراعي واعتدوا علیه، فعن أنس بن مالك 

قال: ِمن ُعْكٍل،  أنَّ َرهًطا من ُعْكٍل، أو قال: ُعر�َنَة، وال أَعَلُمه إالَّ  "–عنه 

َقِدموا الَمدينَة، فَأَمَر َلُهم النَّبيُّ صلَّى ُهللا علیِه وسلَّم ِبِلقاٍح، وَأَمَرهم أن 

َ�خُرجوا فَیشَر�وا ِمن َأبواِلها وَألباِنها، فَشِر�وا حتَّى إذا َبِرئوا َقَتلوا الرَّاعَي 

سلَّم َغْدوًة، فَبَعَث الطََّلَب في واْستاقوا النََّعَم، فَبلَغ النَّبيَّ صلَّى ُهللا علیِه و 

  فَقطَّع ِإثِرهم، فما ارَتفَع النَّهاُر حتَّى ِجيء ِبهم، فَأَمر ِبهم 

فُألقوا �الَحرَِّة َ�سَتسقون َفال ُ�سَقون. قال  أَعیَنهم، وَسَمر وَأرُجَلهم،  َأيدَيهم 

ِهم، وحاَر�وا َهللا أبو ِقال�َة: هؤالِء قوٌم َسَرقوا وَقَتلوا، وَ�َفروا �عَد إ�مانِ 

13Fوَرسوَله"

14. 
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في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين،رقم 
 . 709،ص 4353



 وخالصة ما سبق في الرسم الموالي:

 

  

محاربة 
اإلرهاب في 
 السنة النبوية

دعم التكافل 
 االجتماعي

دعم آلية 
 الحوار

ترسيخ قيم 
 األمن 

 نشر العلم 

الدعوة إلى 
حفظ النفس 

 البشرية 

محاربة 
عوامل تأجيج 

 اإلرهاب

معاقبة 
 الُمعتدين

نشر العدل 
 وحسر الظلم



 الخاتمة

في ختام هذا البحث، أرى أن محار�ة اإلرهاب ال �مكن أن تنجع في ظل 

مع إغفال الجهة العلمیة الفكر�ة، لذلك االقتصار على الجانب األمني فقط 

 تكو�ن مراكز متكاملة لمحار�ة اإلرهاب تحتوي على: أقترح

 سجون خاصة �اإلرهابیین. •

معاهد يدرس فیها االرهابیون َوفقا لمناهج تسعى إلى التوعیة  •

 الفكر�ة أساسا.

خاصة �الدعاة واألئمة ُتعنى بدراسة الشبهات ومسالك معاهد  •

 التفاعل معها. 

مر�ز الدراسات الفكر�ة واإلستراتیجیة الذي يهتم �إصدار  •

الكتب والدراسات المساهمة في مقاومة اإلرهاب �اإلضافة إلى 

 تقد�م اإلحصائیات واألرقام الدقیقة حول مجال اإلرهاب. 

 

 

 


